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V/v đề nghị thẩm định Báo cáo KT-KT 

công trình Cổng vào Khu di tích  

Ngã ba Đồng Lộc   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Tĩnh, ngày  26  tháng 11 năm 2019 

 

 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

          

 

Thực hiện Văn bản số 3326/BVHTTDL-DSVH ngày 22/8/2019 của   

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo KTKT xây 

dựng Cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, thời gian qua, Ban Quản lý 

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đã phối hợp đơn vị tư vấn chỉnh sửa hồ sơ, 

điều chỉnh bản vẽ thiết kế, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân 

trong và ngoài tỉnh công trình Cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đảm 

bảo theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. 

Hiện nay, Hồ sơ Báo cáo KT-KT xây dựng công trình Cổng vào Khu 

di tích Ngã ba Đồng Lộc đã được hoàn thiện (Có hồ sơ kèm theo).  

Trên cơ sở đề xuất của Ban quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc tại 

Văn bản số 26/TTr-BQL ngày 25/11/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thống nhất và kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có văn bản trình Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch xin thẩm định lại hồ sơ Báo cáo KT-KT xây dựng 

công trình Cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để Sở hướng dẫn, triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Kính mong được sự quan tâm, đồng ý của UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Giám đốc, đ/c PGĐ Sở phụ trách; 

- BQL di tích Ngã ba Đồng Lộc;  

- Lưu: VT. 

- Gửi: VB Giấy + Điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cảnh Thụy 
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